
يك بيماري ويروس�ي جدي�د كه اي�ن بار از 
سرزمين اژدهاي س�رخ س�ر برآورده است، 
ويروس كروناست كه نخس�تين بار در اواخر 
دسامبر سال ۲۰۱۹ در ووهان، يكي از شهرهاي 
بزرگ چين گزارش ش�د و حاال به امريكا هم 
رسيده است! همين مسئله هم نگراني هايي را 
در سطح دنيا برانگيخته و كشورهاي مختلف 
را ب�ه فك�ر پيش�گيري از ورود اي�ن ويروس 
انداخته است. در ايران هم هر چند حتي يك 
مورد ابتال به ويروس كرونا گزارش نش�ده، اما 
روابط نزديك تجاري و گردش�گري با چش�م 
بادامي ها، وزارت بهداش�ت را بر آن داشته تا 
تمهيدات ويژه اي را براي پيش�گيري از بروز 
اين بيم�اري در كش�ور اتخاذ كنن�د. كنترل 
مسافران ورودي از چين در فرودگاه بين المللي 
امام خمين�ي )ره( از نظر عالئم ابت�ال به گونه 
جديد ويروس كرونا يكي از اين اقدامات است. 
س��ازمان بهداش��ت جهاني همزمان با گسترش 
ويروس مرموز »كرونا« به شهرهاي بيشتري در 
چين، خواستار برگزاري نشست اضطراري براي 
بررس��ي اين بحران ش��د. تئودور آدهانوم، دبير 
كل سازمان جهاني بهداشت روزگذشته در عين 
حالي كه شيوع ويروس جديد را در چين وضعيتي 
اضطراري دانست، تأكيد كرد: »شيوع اين ويروس 

هنوز وضعيتي اضطراري براي بهداشت جهاني 
محسوب نمي شود، اما ممكن است كه اين اتفاق 

بيفتد.«
كميسيون بهداشت ملي چين تأييد كرده كه اين 
ويروس نوعي ذات الريه ايج��اد مي كند كه قابل 

انتقال از يك فرد به فرد ديگر است. 
به گزارش يورونيوز، تاكنون بيش از ۸۰۰ نفر در 
چين به ويروس جديد كرونا مبتال شده اند كه از 

اين تعداد ۲۵نفر جان خود را از دست داده اند. 
اين ويروس به امريكا هم رس��يده اس��ت، مركز 
كنت��رل و پيش��گيري از بيم��اري امري��كا در 
اطالعيه اي اع��الم كرده كه وي��روس خطرناك 
كرونا بيش از ۳۰۰ نف��ر را در آس��يا آلوده كرده 
است، در ايالت واش��نگتن دي سي گزارش شده 
است. براساس اين اطالعيه بيمار ايالت واشنگتن، 
مردي ۳۰ ساله است كه به تازگي به شهر ووهان 

سفر كرده است. 
 كرونا چيست؟

كرونا يك بيماري ويروسي است. اين ويروس ها 
پيشتر جزو ويروس هاي معمولي سرماخوردگي به 
حساب مي آمدند، اما در سال ۲۰۰۳ ميالدي نوعي 
از ويروس كرونا در چين شناسايي شد كه عامل 
ايجادكننده بيماري س��ارس ب��ود. اين ويروس، 
ظرف مدت كوتاهي در ۲۷ كشور دنيا گسترش 

پيدا كرد و ب��ه وضعيت اضطراري بهداش��تي با 
اهميت بين المللي تبديل ش��د. وي��روس كرونا 
در آن سال به س��رعت و ظرف ۱۰هفته كنترل 
شد و حدود هفت س��ال پيش هم گونه جديدي 
از ويروس كرونا )كرونا ويروس مرس( پيدا ش��د 
كه اين گونه جدي��د در كش��ورهاي خاورميانه 
مثل عربستان، امارات متحده عربي، عمان و قطر 
منجر به ايجاد بيماري شده بود. البته در آن سال، 
مواردي از اين ويروس در تعداد ديگري از كشورها 
مثل ايران هم شناسايي و برنامه مراقبتي آن هم 
تهيه شد، حاال دوباره سر و كله اين ويروس پيدا 
شده است. حس��ين عرفاني رئيس اداره مراقبت 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، 
در مورد نش��انه هاي  اين بيماري مي گويد:»تب 
و عالئم حاد تنفس��ي از نش��انه هاي اين بيماري 
است كه باتوجه به شدت بيماري مي تواند با عالئم 
ديگري مانند تنگي نفس و نارسايي تنفسي همراه 
باشد. در برخي بيماران نيز عالئم گوارشي مانند 

شكم درد و اسهال نيز مشاهده مي شود.«
 بيماري مبهم !

آنطور كه محمدمهدي گويا، رئيس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت مي گويد:»هنوز 
اطالعات درباره اين بيماري كامل نيس��ت و راه 
انتقال آن هم به طور قطعي مشخص نشده است. 

آنچه تاكنون مشخص ش��ده، اين است كه اكثر 
افراد مبتال ب��ه اين ويروس، به ي��ك بازار فروش 
محصوالت دريايي مراجع��ه كرده اند و حتي اين 
ويروس مي تواند از طريق قطرات تنفسي از انسان 

به انسان هم منتقل شود.«
به گفته وي، هن��وز ابهامات فراوان��ي درباره اين 
بيماري مطرح اس��ت و تخمين زده مي شود كه 
بين هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار نفر در چين به اين گونه 

جديد ويروس كرونا مبتال شده باشند. 
رئي��س مرك��ز مديري��ت بيماري ه��اي واگير 
وزارت بهداش��ت در عين حال به مردم اطمينان 
خاطر مي دهد:»روش تش��خيص اي��ن بيماري 
مشخص ش��ده و آلماني ها كيت تش��خيص اين 
بيم��اري را تهيه كرده ان��د و در اي��ران نيز اقدام 
كرده ايم ت��ا كيت تش��خيصي را تهي��ه كنيم و 
آزمايشگاه مرجع سالمت از هر نظر براي شناسايي 

ويروس كرونا ۲۰۱۹ مجهز است.«
 هنوز وضعيت اضطراري اعالم نشده 

حس��ين عرفاني، رئي��س اداره مراقب��ت مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت با 
تأكيد بر اينك��ه تاكنون هيچ مورد مش��كوك و 
مثبتي از ويروس كرونا در كش��ور نداش��ته ايم، 
مي گويد:»طبق قوانين بين المللي س��المت يا 
IHR، كشورها بايد هش��داري از سوي سازمان 
جهاني بهداشت تحت عنوان نگراني بين المللي 
در زمينه تهديد سالمت عمومي دريافت كنند 
كه درخصوص اين بيماري مرموز، هنوز هشداري 

دريافت نشده است.«
وي با اش��اره به مراودات ميان ايران و كشورهاي 
شرق آس��يا به ويژه چين تأكيد مي كند: »پرواز 
مس��تقيم به كش��ور چين تنها از ف��رودگاه امام 
خميني )ره( صورت مي گيرد، به همين خاطر با 
همكاري مسئوالن فرودگاه و سازمان هواپيمايي 
با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان 
مس��ئول پايگاه بهداش��ت مراقبت م��رزي اين 
فرودگاه،  قرار است طبق هماهنگي هاي صورت 
گرفته توصيه هاي بهداشتي الزم پيش از خروج از 

كشور به مسافرين اين كشور داده شود.«
به گفته عرفاني افرادي هم كه با پرواز مستقيم از 
چين به ايران مورد مراقبت بيماري هاي فعال در 
زمينه بيماري يابي انجام مي گيرند، آموزش هاي 

الزم به آنها داده مي شود. 
وي درخصوص تمهيدات انديش��يده شده براي 
ورود مس��افرين از س��اير مبادي م��رزي مانند 
مبادي دريايي، زميني ش��امل ريل��ي و جاده اي 
هم تأكيد مي كند: »از آنجا كه ممكن اس��ت به 
شكل غيرمستقيم مراوداتي از اين مبادي مرزي 
صورت گيرد، تمهيدات الزم انديش��يده شده تا 
مراقبت هاي الزم انجام شود تا به اين ترتيب شاهد 

ورود بيمار و شيوع آن نباشيم.«

| روزنامه جوان |  شماره 5852 

884984403سرويس اجتماعي | جم��ادي االول 1441   29  | بهم��ن 1398   5  ش��نبه 

بيش از 8۰درصد اعتبار سال جاري معلوالن تحقق نيافته است

بودجه 2 ميليون و 400هزار نفر معلول در اغما

تمهيدات ويژه در ايران مقابل » كرونا«
دبير كل سازمان جهاني بهداشت: هنوز براي اعالم وضعيت اضطراري جهاني زود است

در حالي كه دو ماه 

عليرضا سزاوار
ب�ه پاي�ان س�ال   گزارش  2

۹8مانده، اما هنوز 
كمتر از ۲۰درصد اعتبار س�ال ج�اري معلوالن 
تحقق يافته اس�ت. مطابق قانون بودجه، دولت 
بايد ه�زار و ۱۰۰ ميلي�ارد تومان را ب�ه معلوالن 
اختصاص مي داد، اما هنوز 88۹ ميليارد تومان از 
اين اعتبار واريز نشده است. از طرف ديگر، ساير 
قوانين حمايتي از معلوالن نظير 3درصد سهم در 
اس�تخدامي ها هم به درس�تي اجرا نمي شود. 
معل�والن امس�ال دو ب�ار ب�ه دلي�ل مطالبات 
قانوني شان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع 
كرده اند؛ هرچند اين تجمع ها بخش كوچكي از 
كم كاري ه�ا را جبران كرده اس�ت، اما هنوز هم 
نواقص بسياري است كه زندگي و روزمرگي  هاي  
معلوالن را تحت الشعاع قرار مي دهد. در اين بين 
هرچند برخي اقدامات مثبت هم نظير افزايش 
هزينه نگهداري از معلوالن قطع نخاعي رخ داده 
است، اما باز هم قوانين متناظر با معلوالن بيشتر 
خ�اك مي خ�ورد ت�ا اينك�ه اج�را ش�ود. 
۲ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعيت كشور معلول 
هستند كه يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش 
بهزيستي قرار دارند كه مستمري دريافت مي كنند 
و س��اير معلوالن از اين كمك ناچيز هم بي نصيب  

هستند. 
  تكرار تجمع معلوالن

كمپين معلوالن كه بزرگ تري��ن گروه صنفي اين 
قشر است و از حق و حقوق معلوالن دفاع مي كند، 
روزچهارشنبه در بيانيه اي اعالم كرد: »عدم تحقق 
وعده رئيس سازمان برنامه و بودجه، به معناي عدم 
بهبود اوضاع معيشتي، درماني، مراقبتي، توانبخشي، 
اشتغال، مسكن و تحصيل افراد داراي معلوليت است 
كه با توجه به گراني بنزين و تورم سخت تر نيز شده 
است.« به گفته آنان، مطابق قانون بودجه سال ۹۸ 
بابت اجراي قانون حمايت از افراد داراي معلوليت، 
بايد هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان پرداخت مي شد، در 
حالي كه با آغاز بهمن ماه هنوز ۸۸۹ ميليارد تومان 

از اعتبارات پرداخت نشده است. 
در س��ال جاري معلوالن دو بار در اعتراض به عدم 
رسيدگي به مشكالتش��ان از جمله محقق نشدن 

بودجه اختصاص  داده ش��ده مقابل سازمان برنامه 
و بودجه تجمع كردند. عالوه بر تجمع چهارشنبه 
هفته گذشته آنها در برابر سازمان برنامه، آخرين بار 
۱۲آذر هم به مناس��بت روزجهاني معلوالن مقابل 
س��ازمان برنامه و بودجه تجمع كردند و خواستار 
توجه به مش��كالت خود از جمله تخصيص رديف 
بودجه معلوالن و اجراي قانون حمايت از معلوالن 

شدند. 
 طومار بودجه ساز

قانون جامع حمايت از معلوالن ارديبهش��ت سال 
گذش��ته براي اجرا ابالغ ش��د، اما ب��ه دليل عدم 
اختصاص بودجه الزم اجراي آن معلق ماند. معلوالن 
مي گويند: »اينكه دولت ادع��ا مي كند از معلوالن 

حمايت كرده كامالً نمايشي است.«
در آذرماه يعني ۲۰ماه پس از تصويب قانون جامع 
معلوالن، مدير كمپين پيگيري حقوق افراد داراي 
معلوليت هم از پرداخت ۱۶درصد از بودجه مربوط 

به اجراي قانون خبر داد. 
بهروز مروت��ي، فعال صنف��ي حقوق اف��راد داراي 
معلولي��ت، آذرماه از واريز بخش��ي از بودجه قانون 
معلوالن و دو برابر ش��دن حق پرستاري افراد قطع 
نخاعي خبر داد و گفت: »بعد از ۹ ماه كه هيچ مبلغي 
از بودجه افراد داراي معلوالن پرداخت نشد، به همت 

خود معلوالن يك طومار با چندين هزار امضا تهيه و 
مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع شدند كه  باالخره 

بخش كمي از اين بودجه پرداخت شد.«
  افزايش حق پرستاري معلوالن

اجراي قانون معلوالن به هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان 
بودجه نياز دارد و ميزاني ك��ه پس از تجمع آذرماه 
معلوالن پرداخت ش��د، ۱۷۸ ميليارد تومان فقط 
۱۶درصد آن بود. البته ۳۳ ميليارد تومان از بودجه 

هم در دي ماه پرداخت شد. 
اين نكته را هم نبايد نانوش��ته گذاشت كه هزينه 
مراقبت معلوالن قط��ع نخاعي در هم��ان آذرماه 
افزايش يافت. براساس اين افزايش حق پرستاري 
بيش از ۲۶هزار نفر ضايعه نخاعي از ۱۸۰ تا ۲۲۰هزار 

تومان به ۵۵۴هزار تومان افزايش يافته است. 
گفتني است كمك هزينه معيشتي معلوالن تحت 
پوش��ش بهزيس��تي براي مددجويان يك نفره، 
۱۲۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۳۰ هزار تومان، 
خانوار س��ه نفره ۱۴۰ هزار توم��ان و خانوار چهار 
نفره ۱۵۰ هزار تومان و براي خانوارهاي باالي پنج 
نفر ۱۶۰ هزار تومان پرداخت مي ش��ود. اين مبلغ 
عالوه بر كمك هزينه معيش��تي است كه به همه 
خانواده هاي مشمول از محل افزايش درآمد بنزين 

تعلق گرفته است. 

  گاليه معاون بهزيستي
كمتر از ۲۰ درصد از بودجه هم كه تاكنون پرداخت 
ش��ده بايد مبالغي بابت حق بيمه سهم كارفرمايي 
معلوالن به بهزيس��تي و ۳ ميليارد تومان هم بابت 
شهريه تحصيل دانشجويان داراي معلوليت و كمك 
هزينه ارتقاي كارايي هزينه شود.  قانون جامع حمايت 
از حقوق افراد داراي معلوليت اسفند سال ۹۶ تصويب 
و هشتم ارديبهشت ۹۷ به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ 
شد. اين قانون در برگيرنده نكاتي چون مناسب سازي، 
دسترس پذيري و تردد و تحرك، خدمات بهداشتي، 
درماني و توان بخشي، امور ورزشي، فرهنگي، هنري و 
آموزشي، كارآفريني و اشتغال، مسكن، فرهنگسازي 
و ارتقاي آگاهي هاي عمومي، حمايت هاي قضايي و 
تسهيالت مالياتي، معيشت و حمايت هاي اداري و 
استخدامي و برنامه ريزي، نظارت و منابع مالي است.  
آبان امسال هم محمد نفريه، معاون امور توانبخشي 
سازمان بهزيس��تي گاليه كرده بود كه هزار و ۱۰۰ 
ميليارد تومان براي اجراي قانون حمايت از معلوالن 

بسيار اندك است. 
  بودجه خاص نهادهاي حمايتي

سازمان بهزيستي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كار 
و رفاه اجتماعي و وزارت علوم در اين بودجه و پياده 

شدن مفاد قانون سهيم هستند. 
طبق ماده ۱۵ قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 
دولت مكلف اس��ت حداقل ۳ درصد از مجوزهاي 
استخدامي )رسمي، پيماني، كارگري( دستگاه هاي 
دولتي و عمومي را به اف��راد داراي معلوليت واجد 
شرايط اختصاص دهد. عدم اجراي اين قيد و ساير 
تأكيدات قانون مربوطه، معموالً با بهانه هاي تحريم ، 
ركود اقتصادي و كمبود اعتبار توجيه مي شود. در 
حالي كه بودجه سرس��ام آور ش��ركت هاي دولتي 
)مع��ادل ۷۵ درصد بودجه كل كش��ور( هر س��ال 
فربه تر مي شود.  جالب اينجاست كه بودجه سازمان 
بهزيستي هم هنوز به طور كامل تخصيص نيافته 
است. در حالي كه بر اساس برنامه ۴ و ۵ و ۶ توسعه 
بودجه نهادهاي حمايتي بايد ۱۰۰ درصد تخصيص 
پيدا كند و از آنجا كه بهزيس��تي و نهادهاي حامي 
معلوالن نهاد حمايتي هستند، هرگونه كسر بودجه 
آن يعني كاهش كميت و كيفيت خدمات به معلوالن 

و مددجويان است. 

-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ميزان در توئيتر با انتش�ار اين تصوير نوشت: در 
اقدامي جالب، جوانان كشور اندونزي به طور خودجوش تي شرت هايي 

با تصوير شهيد حاج قاسم سليماني توليد كرده اند. 
-----------------------------------------------------

 كانال نود اقتصادي با انتشار اين جدول نوشت: واردات هزار و 
۵۰۰ تن غذاي سگ و گربه در ۹ ماه، آيا غذاي سگ و گربه ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ توماني مي گيرد؟ آمار گمرك ايران نشان مي دهد در ۹ ماهه سال 
جاري هزار و ۵۳۵ تن غذاي سگ و گربه به ارزش ۲ ميليون و ۷۱۹ هزار 
دالر وارد كشور شده است. همچنين از ديگر اقالم جالب توجه، واردات 
۵۴۶ تن ش��امپو و ۱۱۴تن جوهر خودكار اس��ت. در همين ليست نام 
سنگ پا هم ديده مي شود كه گويا با وجود تحريم ها، هنوز وابستگي به 
اين محصول كم نشده است. قابل ذكر است در ليست ارائه شده از سوي 
گمرك، اين اقالم در بخش اقالم كش��اورزي ذكر شده و تفاضل قيمت 
ارزي و ريالي آنها نشان مي دهد با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد شده اند، 
اينكه اقالم مذكور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰وارد مي شوند يا اعداد ارائه شده از 
سوي گمرك دقيق نيستند، از جمله ابهاماتي است كه در حوزه تجارت 

خارجي همواره وجود داشته است. 
-----------------------------------------------------

  كانال خبري پزش�كان با انتش�ار اين نمودار نوشت: در سال 
۹۷ نظام پزشكي تنها ۹۰۰ ميليون صرف كارگاه هاي بازآموزي جامعه 
پزشكي )و همچنين مراسم( كرده اس��ت؛ در حالي كه در همين سال 
مجموعاً حدود ۱۷ميليارد تومان ب��راي پرداخت حقوق و هزينه هاي 

رفاهي )!( كاركنان پرداخت شده است!
-----------------------------------------------------

 ايزد مهرآفرين توئي�ت زد: درباب كفايت، دراي��ت و كارآمدي 
آقاي پيروز حناچي و هم��كاران، همين بس ك��ه از اول مهرماه براي 
چهار تا قوطي رنگ براي خط عابر نزديك به مدرسه منطقه۱۴ سه راه 
چرم سازي با انواع و اقسام تلفن هاي شهرداري تماس گرفتيم و جواب 
دادن و پيامك زدن كه چنين مي كنيم و چنان مي كنيم، ولي بعد پنج 

ماه هيچ اندر هيچ!
-----------------------------------------------------

 علي واحد توئيت زد: تو هر انتخاباتي يه سري كانديدا داريم كه در 
اثر فشارهاي زياد مردمي و احساس تكليفي كه بهشون دست ميده در 
نهايت بي ميلي ثبت نام مي كنن و در نهايت بي ميلي شعارهاي تخيلي 
ميدن و در نهايت بي ميلي شام جوجه كباب ميدن و در نهايت بي ميلي و 
سردمزاجي نسبت به جاه و مقام و قدرت رأي هم مي خرن! كسي نيست 

به اينا نظارت كنه؟!
-----------------------------------------------------

 محيط بان استوار با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش از 
حمايت مجلس از اطفاي جنگل ها خبر داد و نوشت: نمايندگان 
مجلس در جري��ان رفع ايراد ش��وراي نگهب��ان از اليح��ه حمايت از 
محيط بانان و جنگل بانان، سازمان محيط زيست و سازمان جنگل ها را 
موظف كردند هزينه  درماني نيروهاي مردمي داوطلب براي پيشگيري و 
اطفاي حريق جنگل ها و مراتع را پرداخت كنند. خيلي خوشحال شديم 
چون واقعاً انتظار اين حمايت رو نداشتيم. نه اينكه طرح هاي محيط باني 
خيلي معطل ميش��ه اينم دور از انتظار بود. از اون دسته نماينده ها كه 

رأي دادن واقعاً ممنونم. 
-----------------------------------------------------

 مهدي خانعلي زاده با انتشار اين تصوير از يك كتاب توئيت 
زد: از سيدعلي خامنه اي نمي پذيريد؟ از »تيم مارشال«، دبير سياست 
خارجي اسكاي نيوز و نويسنده  مطرح جغرافياي سياسي بپذيريد: واژه  
خاورميانه براساس جهان بيني اروپايي است؛ نه يك واقعيت عيني. به 

جاي واژه  غلط »خاورميانه« بگوييد »غرب آسيا.« 

ابراهيم مشيريان

 رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران گفت: براساس وظيفه اي 
كه شوراي شهر در برابر سالمت عمومي شهروندان دارد از كارخانجات 
لبني بازديد كرد و ش��ايعاتي كه درخصوص سمي بودن لبنيات وجود 

دارد درست نيست. 
 كارشناس سازمان هواشناسي گفت: امسال نيمه نخست بهمن در تمام 
كشور از ميانگين سال هاي گذشته سردتر است، اما در نيمه دوم بهمن 
شرايط به حالت عادي باز خواهد گشت. محمد اصغري با عنوان اين مطلب 
كه دماي تهران تا روز دوشنبه كاهش مي يابد و به منفي ۴درجه سانتي گراد 
زير صفر خواهد رسيد، افزود: سامانه جديد بارشي از روز گذشته وارد كشور 
شده است و مناطق زيادي از غرب و رشته كوه هاي زاگرس را در بر خواهد 

گرفت كه عمده بارش هاي آن به شكل برف خواهد بود. 
 رئيس سازمان زندان ها گفت: خدمات زندانباني و تأكيد بر كرامت 
انساني افراد در زندان هاي ايران حتي در كشورهاي مدعي حقوق بشر 

نيز وجود ندارد. 

شناسايي 35هزار ساختمان ناايمن 
در تهران

از ۲34س�اختمان ناايم�ن مش�ابه پالس�كو، تنه�ا ۱۱م�ورد 
آن ه�م ب�ا زور قوه قضائي�ه مل�زم ش�ده اند ك�ه م�وارد ايمن�ي 
را رعاي�ت كنن�د. اي�ن اتف�اق در حال�ي اس�ت ك�ه 35 ه�زار 
س�اختمان ناايم�ن ه�م در ته�ران شناس�ايي ش�ده اس�ت. 
س��ازمان آتش نش��اني طرحي را به عنوان پايش ايمني س��اختمان ها در 
دستور كار قرار داده كه در جريان اجراي اين طرح ۲۴۳ساختمان مشابه 
پالسكو شناسايي شده اند! مديرعامل س��ازمان آتش نشاني هم در همين 
رابطه از شناسايي ۳۵هزار س��اختمان ناايمن در پايتخت خبر داده است.  
ساختمان هاي بالاستفاده، متروكه و ساختمان هاي نيمه كاره رها شده از 
آنجا كه كنترلي بر آنها نيست، جزو ساختمان هاي ناايمن محسوب مي شوند 
كه اين  ساختمان ها هم بايد در دستور كار شهرداري قرار گيرند، نه فقط از 
لحا ظ ايمني بلكه از منظر آسيب هاي اجتماعي هم بايد تعيين  تكليف شوند.  
البته ۲۴۳ ساختمان شناسايي شده هم دقيقاً مانند پالسكو نبودند، چون 
شرايط ساختمان، نوع سازه و نوع كاربري و قدمت ساختمان بسيار اهميت 
دارد، همه ساختمان ها هم مشابه هم نيستند، اما آتش نشاني با همكاري 
قوه قضائيه ۱۱ مورد كه از بقيه خطرناك تر بودند را ملزم كرد، موارد ايمني را 

رعايت كنند كه در اين ميان تعدادي ساختمان هم پلمب شدند. 
در اين زمينه مديرعامل سازمان آتش نشاني با بيان اينكه الزامات قانوني 
ما بازدارنده نيست، گفت: »الزامات قانوني ما الزام آور نيست به ويژه براي 
س��اختمان هايي كه در گذش��ته پايان كار دريافت كرده اند، قانون هاي 
الزام آوري براي اين ساختمان ها نداريم و البته همكاري ما با قوه قضائيه 
ادامه دارد و ما اميدواريم كه خود س��اختمان ها براي ايمني ش��ان اقدام 
كنند.«  مهدي داوري با بيان اينكه در حال حاضر ۳۵ هزار س��اختمان 
را بازرس��ي كرده ايم، خاطرنش��ان كرد: در طول يك س��ال گذشته كه 
ساختمان ها سطوح ناايمن متفاوتي داشتند، نمي توانيم بگويم همه  آنها 
پرخطر هستند. براساس شرايطي كه ساختمان داشته است دستورالعمل 
ايمني را براي آن س��اختمان صادر كرده ايم، البته ۳۵هزار س��اختمان 

خطرات كم و زيادي داشتند كه احصا و به آنها ابالغ شده است.
يكي از دستور كارهاي دائمي سازمان آتش نشاني رصد وضعيت ايمني 
ساختمان هاي ناايمن اس��ت. در واقع وضعيت هر يك از اين خانه ها در 
سامانه هاي آتش نشاني ثبت شده و ش��وراي شهر هم پيگير اين موضوع 
است و آتش نشاني موظف است يك سال بعد براساس مواردي كه اعالم 

كرده  بود، بررسي هايش را پيگيري كند. 
معاون عمراني استانداري تهران هم روزگذشته از ورود جدي تر استانداري 
تهران به ايمن سازي ساختمان هاي بلندمرتبه خبر داد و افزود: با نظارت 
و پايش دقيق بايد از بروز حوادث تلخي همچون آتش  سوزي ساختمان 
پالسكو جلوگيري كنيم. متأسفانه در محدوده مركزي شهر تهران هنوز 
س��اختمان هاي زيادي داريم كه نواقص ايمني دارن��د و هريك همانند 
ساختمان پالسكو مي توانند خطر آفرين باشند و بدتر آنكه تا به امروز اقدام 

جدي براي آنها نشده است.
اين مقام استانداري هم تأييد كرده، براساس مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران مقرر شده شهرداري تهران در س��طح شهر از ساختمان ها بازديد 
داشته باشد و ساختمان هايي كه ضعف ايمني يا كمبودهايي در اين حوزه 

دارند، احصا و نسبت به استانداردسازي و رفع نواقص آنها اقدام كنند. 
به گفته محمد تقي زاده براس��اس قانون جديد سازمان مديريت بحران، 
اين نهاد تغيير ساختاري داشته و باالترين مقام آن وزير كشور محسوب 
مي شود. برهمين اساس استانداري تهران نيز ورود جدي تري در حوزه 
ايمني ساختمان هاي پايتخت خواهد داشت و استانداري با نظارت دقيق، 

ايمن سازي ساختمان هاي بلند مرتبه را پيگيري خواهد كرد. 
قانون جديد مديريت بحران كشور شهريورماه از سوي رئيس مجلس براي 
اجرا به رئيس جمهور ابالغ شد كه قانون جديد تحت عنوان قانون مديريت 
بحران كشور است و تمامي بخش هاي جامعه اعم از دستگاه هاي اجرايي 

دولتي، غيردولتي و مردم در اجراي آن مسئوليت دارند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

سخنگوي سازمان غذا و دارو:
قيمت فروش دارو قيمت روي بسته نيست !

سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به نوسانات ارزي قيمت 
برخي از داروها بيشتر از قيمتي است كه روي آن درج شده است. 
كيانوش جهانپور درباره علت تفاوت قيمت روي جلد داروها با قيمتي 
كه داروخانه دارو را به بيمار مي فروشد، گفت: بايد توجه كرد كه واقعاً 
نمي توان قيمت روي جلد دارو را مالك قيمت قرار داد، زيرا به ويژه در 
يكي دو سال اخير كه به دنبال تحوالت ارزي، تغييرات قيمتي متناوب 
داشتيم، ممكن است در مقطعي كه هزينه تيراژ باالي بسته بندي كمتر 
بوده، يك شركت داروس��ازي تعداد زيادي بسته بندي را در آن مقطع 
توليد كرده و قيمتي روي آن درج شده باش��د كه اين قيمت لزوماً در 
زمان توليد و عرضه دارو به بازار، قيمت مصوب دارو نبوده است. بنابراين 
قيمت مصوب با آن قيمتي كه روي جلد دارو درج شده، متفاوت است. 
وي با بيان اينكه مالك قيمت دارو، قيمتي اس��ت كه در سامانه تيتك 
موجود اس��ت، افزود: آخرين قيمت مصوب هر دارو در سامانه تيتك 
وج��ود دارد و مردم هم به راحتي مي توانند به آن دسترس��ي داش��ته 
باشند. به طوري كه مردم با مراجعه به سايت TTAC. IR نام دارو را وارد 
كرده و قيمت آن را ببينند و در عين حال مي توانند از طريق نرم افزار و 
اپليكيشني كه قابل نصب روي موبايل هاي هوشمند و تبلت هاي اندرويد 

است، قيمت را ببينند. 
جهانپور ادامه داد: مس��ير ديگري كه مردم مي توانند از قيمت مصوب 
يك دارو اطالع پيدا كنند، اين اس��ت كه شناس��ه اصالت آن دارو را به 
سامانه پيامكي ۲۰۰۰۸۸۲۲ ارسال كرده و هم اصالت دارو و هم آخرين 

قيمت مصوب آن را دريافت كنند. 
سخنگوي سازمان غذا و دارو به ايسنا تأكيد كرد: در عين حال توصيه 
ما به شركت هاي داروسازي اين است كه در زمان توليد ترجيحاً قيمت 

توليد را حداقل با جت پرينتر روي بسته بندي ها نصب كنند. 
جهانپور همچنين گفت: در عين حال اگر مردم اختالف و تفاوتي بين 
قيمت عرضه شده دارو با قيمتي كه به عنوان قيمت مصوب در سامانه 
تيتك وجود دارد مشاهده كردند، مي توانند به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند 

كه حتماً اين مورد تخلف خواهد بود و بررسي خواهد شد.


